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Andrej Kiska
köztársasági elnök
Komáromban járt
Hétfőn Párkányban,
kedden Komáromban
és környékén tett látogatást Andrej Kiska
köztársasági
elnök.
A városháza előtt
kürtszóval fogadták
a neves vendéget. A
köztársasági elnök és
kísérete előbb a városháza tanácstermében
tartott megbeszélést
(középen), ahol Stubendek László polgármester a 750 éves város történelmével
és fejlesztési elképzeléseivel ismertette meg. A város utcáin
tett látogatása során felkereste a Szent András-plébániatemplomot, ahol Elek László esperes-plébános mutatta meg
a barokk templom nevezetességeit. A vendégek felkeresték a
Selye János Egyetemet, a hajógyárat és a kajak-kenu központot, délután pedig Vágfüzesre és Csallóközaranyosra is
ellátogattak. Andrej Kiska régiónkban tett látogatásáról lapunk jövő heti számában közlünk képriportot.
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Milyen változást hozhat a régi-új felügyelőtanács
a vízművek tevékenységében?

A KOMVaK elnökségéhez közel álló
képviselők lesznek az „ellenőrök”?
A komáromi önkormányzat legutóbbi ülésén a Híd párttal szorosan együttműködő, alkalmi „szóvivőnek” állt Korpás Péter mérnök javaslatára a KOMVaK
felügyelőtanácsába a képviselők újraválasztották Szabó Bélát, aki ezt a tisztséget
már több éve (nem) gyakorolta és Glič Konštantin mérnököt, aki korábban alkalmazottja volt a cégnek és jelenleg is gazdasági kapcsolatban áll a városi vállalattal. Ez a döntés a jelenlegi vezetést erősíti, nehéz elképzelni a változást, hiszen
akkor a felügyelői bizottságnak saját magáról is véleményt kellene mondania.

Az életéért küzdenek

Valószínűleg nem tanult a
korábbi esetekből a szentpéteri Zs. Mihály, aki május
30-án motorkerékpárjával
Keszegfalva határában karambolozott. A fiatalember a
baleset szemtanúinak elmondása szerint nagy sebességgel „szlalomozott” az úton,
amikor a terelőkorlátnak
ütközött. Ennek következtében a motorkerékpár vezetője kirepült a nyeregből és a
korlátnak csapódott. A helyszínre siető szemtanúk segítették életben tartani, amíg
a mentők odaértek. Súlyos,
életveszélyes
sérülésekkel
szállították a komáromi kórház baleseti osztályára, ahol
életmentő műtéteket hajtottak végre rajta, elállították
a belső vérzéseket és rögzítették a töréseit. Tekintettel
arra, hogy a karambol követ-

Tizenkétezer euró
féregirtásra
A gútai önkormányzat múlt
héten megtartott ülésén arról
számolt be Horváth Árpád
polgármester, hogy a város
teljes területén ismét elvégzik
a patkányok, pockok, egerek
elleni féregirtást. Ez a város
„pénztárcáját” 11 ezer euróval
terhelné. A szokott módon történő repülőgépes szúnyogirtás
mellett a város közterületein
idén már a fertőző agyhártyagyulladás vírusát is hordozható
kullancsok ellen is vegyi védekezést eszközölnek majd.

keztében súlyos májsérülést
is szenvedett, állapotának
stabilizálása után Nyitrára,
a kerületi kórházba szállították. Életéért továbbra is küzdenek az orvosok.

Először talán tegyük fel a kérdést: Miért is érdekelheti egy
komáromi polgárt a KOMVaK
működése?
Azért, mert ez a stratégiailag
fontos vállalat dönt az ívóvízés a csatornázási díjakról és
meghatározó módon befolyásolhatja a városi költségvetési
mutatók alakulását. A víz- és
csatornázási díjak alakulásáról nem érdemes utópisztikus
elemzésbe bocsátkozni, ám
az megállapítható, hogy Komáromban nagyon olcsón lehet ivóvizet előállítani a város
rendkívül kedvező adottságai
miatt és a tisztítóállomásra is
több milliós ISPA pénzt költöttünk, ami vissza nem térítendő
EU-s támogatást jelent. Ennek
ellenére mindez nem tükröződik a vízszolgáltatás árában,
amiből viszont következik,
hogy a cégben óriási nyereségnek kellene képződnie.
A valóság – sajnos – mindennek az ellenkezője, a cég szinte
a csőd szélén áll, felszámolások
indultak ellene, mérhetetlenül
eladósodott és a város rejtett
támogatása nélkül nem tudna
létezni. Ezt a paradox helyzetet
talán a felügyelőbizottság válaszolhatná meg, ám úgy tűnik,

mindeddig ezt a feladatát nem
teljesítette. Csak sejteni tudjuk,
hogy miért...
A témával kapcsolatban szóljunk Komárom költségvetéséről is. Furcsa módon a 2014-es
költségvetést
kozmetikázni
kellett az idei év terhére, aminek következtében a 2015-ös
esztendő eleve többszázezer
eurós hiánnyal indult. Nehezen eldönthető, hogy ez a
szokatlan lépés a megbízott
hivatalvezető Kóňa Bohumír
mérnök ügyességének, vagy
Stubendek László nagyvonalúságának a következménye.
Mindenesetre egy ilyen lépés
után elvárható lenne, hogy a
bevételi oldalon megalapozottak legyenek az elvárások,
viszont tény, hogy papíron a

város a KOMVaK-tól többszázezer eurós bevételt vár.
Itt kell megemlíteni, hogy
ezen felül a kisvállalkozóktól
próbálnak visszamenőlegesen
bérleti díjakat behajtani, ami
eléggé vegyes érzelmeket vált
ki az érintettek körében. Az ellenszenvet csak fokozta, hogy
kiderült, a bérleti díjak megítélésénél is vannak „egyenlők és
egyenlőbbek”.
A helyzetet súlyosbíthatja,
hogy információink szerint a
pénzügyi bizottság nem fogadta el a KOMVaK hosszú távú
pénzügyi és gazdasági elképzeléseit. Persze minderről a
végső szót a tanács, illetve a
képviselőtestület mondja ki. A
döntésről természetesen mi is
beszámolunk.

Lapunk
tartalmából:

● Egy régi fazekascsa(2. oldal)
ládról
● Budapesti bemutatko(2. oldal)
zás
● Szeretethíd Komá(2. oldal)
romban
● Emléktábla-avatás
(3. oldal)
Ekelen
● Kezdődik a MART(3. oldal)
FESZT

Háromszáz éves a
Szentháromság-szobor

Május 31-én, Szentháromság vasárnapján, rövid szertartás közepette került sor a Komárom főterén
található, éppen háromszáz évvel
ezelőtt felállított és megszentelt
szoborcsoport megáldására. A tizenegy órai kezdetű szentmisét
követően a kivonuló tömeget vezető Mons. Elek László esperesplébános elődeink összefogásának
erejét és hitét állította példaként
korunk embere elé, majd fohászában az Úr áldását kérte városunkra, annak valamennyi polgárára.
E kerek évfordulóról való közös
megemlékezés a nemrég teljes
felújításon átesett szoboregyüttes előtt tökéletesen illeszkedik
az idén 750 éves város, 270 éves
szabad királyi város áprilisban
kezdődött ünnepségsorozatába.
Erről is beszélt Stubendek László
polgármester azon a találkozón,
melyen a Szentháromság tanait
hirdető egyházakat, a katolikus,
református és baptista felekezet helyi vezetőit látta vendégül.
Knirs Imre alpolgármester abbéli
reményének adott hangot, hogy a
városvezetés tavaly novemberben
megkezdett célkitűzése eredményei hamarosan érezhetőek lesznek, s az utókornak a jelenlegi
tetteket is lesz majd egyszer oka
méltatni. A találkozón a jelenlévők közösen elevenítették fel a
háromszáz évvel ezelőtti vészterhes időket, s a tiszteletes asszony
és urak megáldották városunkat,
annak polgárait és vezetőit.
Szitás Péter

A gázkamrák és koncentrációs táborok
komáromi áldozataira emlékeznek

A Komáromi Zsidó Hitközség Komárom és környéke zsidósága deportálásának 71. évfordulója alkalmából június 14-én, vasárnap 10.30-kor tart
megemlékezést a komáromi zsidó temetőben (Aranyember utcája). Ünnepi beszédet mond: Dr. Frölich Róbert, a budapesti Dohány utcai zsinagóga
főrabbija. Közreműködik Rudas Dániel kántor.
Délben a résztvevők közösen gyújtanak gyertyát az áldozatok emlékére a
zsinagógában.

Két országban – egy lélekkel

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából június 4-én ötödik alkalommal szervezték meg
Komáromban a szégyenletes trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára történő emlékezést. Idén a résztvevők történelmi pillanatnak lehettek tanúi, hiszen a dél-komáromi Endresz csoport és az észak-komáromi Te Ügyed Kör (TÜKÖR) Polgári Társulás közösen szervezte meg az ünnepi megemlékezést.
A református templomban és a vendégeket, Molnár Atti- szelet kenyérhez hasonlította,
megtartott ünnepi istentisz- lát, Dél-Komárom polgármes- amelynek 95 évvel ezelőtt leteleten Molnár Árpád lelki- terét és küldöttségét, Domin választották a héját a beléről,
pásztor beszédében elmondta, Istvánt, Izsa polgármesterét majd hangsúlyozta keresztény
hogy közel száz év elteltével és Popély Gyula történészt. A hitünk fontosságát: „Ott, ahol
is meghatároz minket Trianon. megemlékezés ünnepi hangu- erős a hit, ott a remény” – foAz istentiszteletet követően latát emelte Korpás Réka cso- galmazott, majd idézte Babits
a megemlékezők átvonultak dálatos énekhangja. Eperjes Mihály szavait: „...hogy szela püspökség udvarára a Tria- Károly Kossuth-díjas és Jászai lem és ne hús tegyen magyarnon emlékműhöz, ahol Feszty Mari-díjas színművész, a Hal- rá, s nőjünk ég felé, testvérZsolt, a TÜKÖR Polgári Tár- hatatlanok Társulatának örö- népek közt, mint a fák, kiket
sulás és az Endresz csoport ne- kös tagja beszédében a Tria- mennyből táplál a Nap.”
vében üdvözölte a jelenlévőket non előtti Magyarországot egy
foto: –jakab–

Az árvíz
könnyei

Június 11-én, csütörtökön
18 órakor rendezik meg a
Duna Menti Múzeum és
a Hagyomány és Érték
Polgári Társulás közös
szervezésében a Múzeumi Szalon következő beszélgetőműsorát. Miklósi
Péter egyik vendége az a
Décsi László mérnök lesz,
aki lényegében az 1965-ös
árvízi mentési munkálatok gyakorlati irányítását végezte és később a
Dunai Menti Ármentesítő komáromi részlegének igazgatója lett. Décsi
mérnök, aki csicsói születésű, a gátszakadásoktól
az ár lecsapolásáig történő folyamat legpontosabb krónikása. Miklósi
másik
beszélgetőtársa
Haraszti-Mészáros Erzsébet újságíró lesz.
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A d a t o k e g y k o m á ro m i
fazekascsaládról

A Dunatáj idei 22. számában volt olvasható ismertetőm a komáromi múzeum várostörténeti kiállításán látható nagyméretű agyagedényről, melyet az 1880. évi első komáromi
ipari kiállításra készített Kalabusz István helyi fazekas. Az írás megjelenésének napján
néprajzkutató kolléganőm felhívta a figyelmemet arra, hogy múzeumunk néprajzi gyűjteményében több írásos dokumentum és fénykép is található a komáromi Kalabusz családról. Ezeket áttanulmányozva, az alábbiakat sikerült kiderítenem a „nagy fazék” alkotójáról és hozzátartozóiról.
Kalabusz István Nadrág utcai
(a későbbi Polgár u.) komáromi lakos – a kiállított agyagedény készítője –, Kalabusz
Ferenc és Zsömbörgi Terézia
fia 23 évesen, 1870. január
8-án házasságot kötött Grabner
Mária Becsek utcai (már nem
létező utca a kórház mögött)
komáromi 22 éves hajadonnal,
Grabner József kertész és Takács Éva lányával. A házassági
levél szerint az esküvő tanúja
Kalabusz István, a helyi katolikus elemi iskola főtanítója,
valamint Herman Károly kalaposmester volt. Az ifjú párt
Wittmann Nándor neves komáromi fotográfus örökítette
meg a Nádor utcai napfényműtermében készült felvételen (a
mellékelt képen). A házaspár
1874-ben született István fia
apja nyomdokaiba lépve szintén fazekasnak tanult, s már
tanulóként szép sikert ért el
az 1887 májusában rendezett
ipariskolai kiállításon cserépedényeivel, melyekért elismerő oklevelet és jutalomdíjat
kapott. Édesapja 1895-ben

bekövetkezett halála után az édesanyja
nevén működtetett
műhelyben dolgozott, majd a munkakönyvében szereplő
bejegyzések szerint
Kucsera János, Praschek Antal, Baráth
Lajos fazekasoknál,
valamint Tamaschek
Lajos kályhás és fazekas műhelyében.
Fennmaradt munkakönyvébe az utolsó bejegyzés 1925
áprilisában történt,
amikor özv. Kucsera
Istvánné műhelyében
dolgozott. Az ezt követő évekről a Kalabusz családról múzeumunkban nincsenek
adatok. Sokat mond
viszont az a tény, hogy az ifj.
Kalabusz István munkakönyvének lelőhelyeként a szerzeményi naplóban Békéscsaba
szerepel, aminek alapján okkal
feltételezhetjük, hogy családját a lakosságcsere keretében

áttelepítették Magyarországra.
E tisztes iparosok emléke régi
lakóhelyükön azonban a múzeumban őrzött alkotásaik révén
remélhetően még sokáig fennmarad.
Mácza Mihály

Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt,
hogy lássák a ti jó cselekedeteiket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.
Máté:5/16.

Másokért, egymásért, önmagunkért!

Szeretethíd Komáromban

A Szeretethíd Kárpát-medencei önkéntes akcióba
nt. Fazekas Zsuzsanna
lelkésznő vezetésével bekapcsolódott a Komáromi
Református
Keresztyén
Egyház apraja-nagyja. Célunk az volt, hogy közösen
tegyünk egymásért, a gyülekezetünkért, városunkért
és embertársainkért. Az első
napon, május 29-én délelőtt
kis csapatunk útnak indult
meglátogatni az Oázis és az
Ispotály utcai idősek otthonában lévő testvéreket.

Nt. Fazekas Zsuzsanna üdvözölte a jelenlévőket, majd
Kalocsai Tamás segédlelkész
istentiszteletet tartott. Utána
a zeneiskola növendékeinek
műsora következett Fekete Éva
tanárnő vezetésével. Végezetül
az otthon lakóit a nőegylet tagjai süteménnyel vendégelték
meg, majd elbeszélgettek az ott
élő testvérekkel, akik nagyon
hálásak voltak a látogatásért.
Öröm volt látni a sok kedves
mosolygós arcot. Az Isten di
csőítésére való jószogálat alatt
együtt tudtunk épülni és ör-

Nagy sikerrel zajlott
a Komáromi Jókai Színház
gyermeknapi rendezvénye

Május 30-án gyermekek százai látogattak el a teátrumba szüleikkel, hogy megnézzék Süsü, a sárkány kalandjait (az előadás a színház történetében egyedülálló módon lassan a százötvenedik repríz felé közelít), majd részt vegyenek az erre az
alkalomra szervezett foglalkozásokon.
Gyermek és szülő egyaránt seivel. A remek hangulatú
jól szórakozott a színészek ál- eseményéhez az időjárás is
tal vezetett kulisszajárásokon, kegyes volt, így a szabadtéahol a színház titkosabb zuga- ren felállított ugrálóvárban
iba is bebocsátást nyerhettek is remek hangulat uralkodott.
az érdeklődők, majd számos Számos visszajelzés alapján
ügyességi és kézműves fog- elmondható, hogy a gyerlalkozáson vehettek részt. meknapi nyitott színház néző
Akinek Süsü története nem és színész számára egyaránt
volt elég, a stúdiószínpadon felhőtlen élményt nyújtott,
Pille Tamás bábelőadásait s fontos szerepet játszik egy
élvezhette, vagy lefényképez- kulturált, színházszerető gekedhetett kedvenc mesehő- neráció kinevelésében.

vendezni az otthonban élőkkel.
Május 30-án a nagykeszi Reménység
Reszocializációs
Központ lakói is csatlakoztak
gyülekezeti tagjainkhoz, így
együtt közösen újjávarázsolták
a Jókai Mór Alapiskola udvarán lévő padokat. Egy másik
csoport a templomkertben
munkálkodott, rendbe tették a
virágágyakat, lenyírták a füvet
és a sövényt. Az önkéntes akcióban összesen 67-en vettek
részt.
Az önkéntesek ezekkel a cselekedeteikkel azt kívánták
megmutatni, hogy az egyházunk nyitott a rászorulók, a

város és a társadalom felé. Ez
egy különleges alkalom volt
a generációk közötti összefogásra, az egymáshoz való közeledéshez, a közös szolgálat
és a segítségnyújtás örömének
megtapasztalására. Az együtt
végzett munka, amely szeretetből fakadt, a résztvevők javát
szolgálta, és a lelki épülésüket
szolgálta. Köszönet illeti derék
asszony és férfi testvéreinket,
akik Istennek tetsző közös
ügyet szolgáltak, ragaszkodva
hitükhöz, őseik hagyományaihoz. Isten áldja meg mindnyájukat ezért a szolgálatukért!
Dr. Körtvélyesi Piroska

Köszöntő

Legyen egészséged,
tudjál boldog lenni
és a szívedet soha
ne bántsa meg senki!
Születésnapod is legyen
örömnek napja,
kívánjuk, hogy a sors
ezeket megadja!
Június 9-én ünnepelte
85. születésnapját
a legdrágább édesanya, anyós,
nagymama és dédmama,

özv. Nagy Ida,
szül. Leczkésy
Gútán.

A gyermeknapi rendezvény fő attrakciója ezúttal is a híres
„egyfejűvel” való közös fényképezkedés volt...

E szép ünnep alkalmából szívből gratulál
az egész család.

Jól szerepelt Komárom a Miénk a vár hagyományőrző budapesti várfesztiválon

Nemzetközi érdeklődés
a komáromi erődrendszer után

Komárom az idén emlékezik meg várossá nyilvánításának 750. évfordulójáról. Az itthoni rendezvényeken kívül Komárom a város népszerűsítésének érdekében kihasználja a különböző kiállításokat, ahol aktívan részt
vesz a város.
Ilyen sikeres rendezvény volt
május 23-25-én a budapesti
Vajdahunyad várban megrendezett (itt van a Magyar Mezőgazdasági Múzeum is) III.
Miénk a vár országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál. A fesztiválon a közös
standon a Monostori erőddel
Mgr. Vincze Rita és Mgr. Varga Alexandra, a KIK dolgozói

A legkisebbek
megsegítésére

A Sieť-Háló Párt komáromi központja az elmúlt napokban társadalmi munkát vállalva, a Hajós Utcai Óvoda udvarának felújítását végezte el. Kellett a segítő kéz, ezért a
kezdeményezéshez csatlakozott az ógyallai alpolgármester, a Háló ottani központjának vezetője, illetve Marek
Mihály, a komáromi területi központ elnöke is. A felújítás első lépései megtörténtek, s az óvoda igazgatónőjével
egyeztetve a munkálatok hamarosan folytatódnak.

képviselték Komáromot. A
szervezők közé tartoztak még
Gyenis Ildikó és Nagy Gyula.
A kiállítás és a fesztivál szervezői olyan városokat hívtak
meg, ahol történelmi várak
vannak. Így Komárom a központi erődöt és az egyes bástyarendszereket
prezentálta.
Ahogy Komárom küldöttétől
megtudtam, nagy volt az érdeklődés a komáromi erőd iránt,
elfogytak a várunkról szóló
könyvek, térképek, leporellók.
Sokan érdeklődtek a különböző programok iránt is, tudtak
már a Komáromi Napokról, s
arra kérték a szervezőket, hogy
jó előre tudassák a nyilvánossággal a különböző programokat. Ez vonatkozik a további
programokra is, a Lehár-nyár,
a Borfesztivál és egyéb rendezvényekre is. Csoportunk ott
volt a Kardvár játékkiállításon
is. Ide rengeteg gyermek és
család érkezett. Ahol játékos
formában is felhívtuk a közön-

ség figyelmét várunk történetére. Nagy sikere volt az általunk
készített játékoknak, kardoknak, az előkészített várnak s
ezek körüli játékoknak, labdadobálásoknak. Sikeres volt a
szereplésünk a várfesztiválon?
A válasz egyértelmű volt, hogy
igen, jó érzéssel jöttünk haza
a várfesztiválról, hiszen Komárommal és történelmével
rengeteg embert ismertettünk
meg. S a jövőben is aktívan
kiveszi részét majd a város különböző hazai és nemzetközi
kiállításokon.
Dr. Bende István
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Határon túli összetartás
a Martosi Szabadegyetemen

Emléktábla-avatás
Ekelen

A Nemzeti Összetartozás Napjához illő hír, hogy a Kárpátaljáról, Erdélyből, Délvidékről, Horvátországból, Muravidékről és Őrvidékről érkező vendégek számára díjtalan a belépés
az idei, III. Martosi Szabadegyetemre.

„Ez a kép marad meg bennünk Rólad: mindenkinek a mindene akartál lenni és szíved jóságában minden hívődet sajátodként ismerted.’’
(részlet az ekeli hívek búcsúbeszédéből)
Szép és megható ünnepségnek
lehettünk tanúi 2015. május
30-án az ekeli római katolikus
Szent Ágoston-templomban.
Emléktábla avatására került
sor ThLic. Lintner József esperes-plébános tiszteletére és
emlékére, aki 1952 és 1979
között teljesített szolgálatot
községünkben.
Lintner József 1914-ben született a Pozsony melletti Dénesden. Teológiai tanulmányait Rómában végezte, ott
is szentelték pappá. Szolgált
Pozsonyban és szülőfalujában
Dénesden is, 1952-től az ekeli
hívek lelki atyja volt huszonhét éven keresztül. A nagy
tiszteletnek örvendő, hatalmas
tudású esperes úr emléke még
ennyi év után sem halványult
az ekeliek szívében, régi adósságukat törlesztették az emléktábla elhelyezésével.
Az ünnepi megemlékező
szentmisén részt vett Mons.
Orosch János, a Nagyszombati Főegyházmegye érseke,
Kiss Róbert a Nagyszombati

A többi határon túlra szakadt
területről érkezőket, a nemzeti összetartozás jegyében,
díjtalanul várják Felvidék legnagyobb
szabadegyetemén.
„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyengeség” – szólnak
Wass Albert szavai, és a szervezők ezen gondolat mentén,
szeretettel várják a Kárpát-medence említett, távoli pontjairól érkező magyar fiatalokat.
A felvidéki diákok számára
még mindig érvényben van az
akciós ajánlat, mely szerint a
magyar középiskolások – előzetes regisztráció fejében –
ugyancsak ajándékba kapják
a belépőt, míg az első száz
elővételes jegyet váltó egyetemistát minden nap meghívják
egy sörre a szervezők.
Eközben a rendezvény műsorából is egyre több részlet
lát napvilágot. A zenei program egy ideje már hiánytalan:
szerdán Rúzsa Magdi, csütör-

Főegyházmegye magyar híveinek vikáriusa, Elek László
komáromi esperes-plébános,
Szlovák Marián gútai esperes-plébános, a komáromi esperesi kerület iskolaesperese,
Balla Gáspár, Ekel szülötte,
pozsonyeperjesi plébános és
természetesen Nagy Péter
helybéli plébános.
A megemlékezést megtisztelték az esperes úr rokonai
és egyetlen élő testvére is, a
község elöljárói, ekeli, nemesócsai, csallóközaranyosi
katolikus és református hívek,
lelkészükkel együtt.
Az emléktáblát a püspök úr
áldotta meg, majd a gyerekek
szép műsorával zárult az ünnepi mise a katolikus templomban. Az ünneplő közösség
átvonult a helyi kultúrházba,
ahol a Lintner József esperesplébános Ekelen eltöltött éveiről készített kiállítást tekinthették meg az egybegyűltek és
végül szeretetvendégség zárta
az ünnepséget.
Vass Laura

Pénteken fejeződött be az alapiskolások országos kulturális versenye

Véget ért a 40. Duna Menti Tavasz

Június 2-án, kedden délelőtt nyitotta meg kapuit a Meseváros Dunaszerdahelyen. Miután a
gyerekek átvették a városkapu kulcsait, elkezdődhetett az négynapos örömteli játék. Negyvenéves lett a bábcsoportok és gyermekszínjátszó együttesek országos seregszemléje, a Duna
Menti Tavasz. Pénteken ünnepi díjkiosztással ért véget a jubileumi évad, amelyen ezúttal is
értékes helyezéseket értek el a Komáromi járást képviselő együttesek.
A bábosok kategóriájában Tibor * A kitűnő játékszer- portja érdemelte ki A kanásznak
bronzsávos minősítést ka- kesztésért járó, illetve a gye- jól megy dolga szerkesztett jápott a Gútai II. Rákóczi Fe- rekzsűri díját kapta a Hetényi tékáért, rendezte Szőcs Fruzsina
renc Alapiskola Mazsola Református Gyülekezet Tá- és Darida Szilvia.
Bábcsoportja A kis Mukk bita Bábcsoportja a Dávid és Ezüstsávos minősítést kacímű bábjátékáért, rendezte Góliát bábjátékért, rendezte pott a Komáromi Munka
Mahor Katalin és az Ógyallai Écsi Gyöngyi * Báb-pedagó- Utcai Magyar Tannyelvű
Speciális Alapiskola Fityfi- giai díjat ítéltek oda Bencsics Alapiskola Pogácsakedvelők
rittyek Bábcsoportja, a Reg- Varga Máriának, az Ógyallai Színjátszó Csoportja az Emgeli hangulat bábetűdért, ren- Speciális Alapiskola Fityfi- ber vagy, amit akartok, emdezte Bencsics Varga Mária.
rittyek Bábcsoportja rende- ber vagy, mit akartok? színEzüstsávos minősítést ka- zőjének a Reggeli hangulat darabjáért, amely elnyerte a
pott a Komáromi Eötvös Ut- előadásáért.
gyerekzsűri díját is rendezte
cai Magyar Tanítási Nyelvű A szerkesztett játékok ka- Laboda Róbert.
Alapiskola Tekergők Bábcso- tegóriájában
bronzsávos Tudatos
színházpedagógiai
portja az Egy királylány ka- minősítést érdemelt ki a Ko- munkájáért a zsűri különdílandja a békával bábjátékáért, máromi Speciális Alapiskola ját kapta Laboda Róbert, a
rendezte Gazdag Nagy Anikó, Tulipán Csoportja A kanász- Komáromi Munka Utcai MaIzsák Katalin és Tóth Tibor és nak jól megy dolga szerkesz- gyar Tannyelvű Alapiskola
a Hetényi Református Gyüle- tett játékáért, rendezte Szőcs Pogácsakedvelők Színjátszó
kezet Tábita Bábcsoportja a Fruzsina és Darida Szilvia * Csoportja rendezője, az EmDávid és Góliát bábjátékáért, a Perbetei Magyar Tannyel- ber vagy, amit akartok, ember
rendezte Écsi Gyöngyi.
vű Alapiskola és a Csemadok vagy, mit akartok? színdarabA zsűri különdíját vehette Alapszervezet
Napraforgó jáért.
át a korszerű meseadaptáci- Gyermek Néptáncegyüttese a
A képzőművészeti
óért a Komáromi Eötvös Ut- Mi van ma, mi van ma, piros
kiállítás díjazottjai:
cai Magyar Tanítási Nyelvű pünkösd napja... szerkesztett II. kategória 5-9. évfolyam:
Alapiskola Tekergők Bábcso- játékáért, rendezte Jakab Ka- Kucsora Réka – Magyar
portjának az Egy királylány talin és Szabó Edit.
Tannyelvű Alapiskola (Lakkalandja a békával bábjáté- A zsűri különdíját a pedagógi- szakállas) és Balogh Nikokért, rendezte Gazdag Nagy ai munkáért a Komáromi Spe- lett – Móra Ferenc Alapiskola
Anikó, Izsák Katalin és Tóth ciális Alapiskola Tulipán Cso- (Nemesócsa).

tökön Demjén Ferenc, pénteken a Tankcsapda, szombaton
a Beatrice, vasárnap pedig az
Ismerős Arcok lép fel, és ezek
csak a legismertebb nevek az
idei Martfeszt sokoldalú kínálatából. A szabadegyetemi előadások és beszélgetések közül
is több biztos már. Tavaly
óriási sikert aratott az Argo
c. film közönségtalálkozója,
idén pedig már a film mozikba
kerülését követően találkozhatnak ismét az alkotókkal a
martlakók. Ugyancsak eljön
Gubík Ági színésznő, több
magyar tévésorozat népszerű
szereplője. Csinos hölgyekből
nem lesz hiány, hiszen tiszteletét teszi a Feszty Parkban
Kiss Virág fitnesz Európa- és
világbajnok is. A délutáni beszélgetések programja folyamatosan bővül, és mindenről
friss tájékoztatás található a
martfeszt.sk honlapon.
-martfeszt-

FÜLÖP VIKI
STÚDIÓTÁRLATA

Fülöp Viki megint hallatott magáról. Azután, hogy 2014-ben
Tatabányán, az EU-gyermekrajz-pályázatán, nemzetközi
megmérettetésben, az előkelő IV. helyet szerezte meg. Június
5-én stúdiótárlata nyílt a Klapka téri Pizza Alegra nevű pres�szóban.
A kiállítás anyagát –
némi segédlettel – a
folyóiratokban, újságokban eddig megjelent illusztrációiból
válogatta össze.
A színes, ötletes válogatásban helyet kapott a Phallas Athéné
madarai c. kollázsa is,
(amellyel a már említett helyezést érte el
az
EU-pályázatán.)
Fülöp Viki még csak
12 éves, de szorgalmával, s a művészet
iránti
szeretetével
máris szép eredményeket ért el.

A
fantázia színes világa
A Pro Arte Danubií, Duna Mente Művészetéért Polgári Társulás és

a komáromi Rozmaring Utcai Alapiskola igazgatósága június 10-én
nyitotta meg A fantázia színes világa című időszaki kiállítását. Köszöntőt mondott Mgr. Weszelovszká Helena iskolaigazgató, a kiállítást
pedig Farkas Veronika művészettörténész nyitotta meg. A kultúrműsoról ugyancsak az iskola tanulói gondoskodtak. A tárlaton, amelyen az
alapiskola tanulóinak művészeti alkotásai tekinthetők meg, a legkülönfélébb alkotói megoldásokkal, vízfestékkel, temperával, kolázzsal
készült képekkel találkozhatnak a látogatók, akik keddtől péntekig 9
és 17 óra között kereshetik fel a Limes Galériában, június 26-ig látható
kiállítást.

Múzeumok
dél-komáromi

éjszakája

Dél-komáromi
Klapka György
Múzeumban

Június 13-án,
18, 20 és 22
órakor
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Növényvédelem

Kórházi találmány

Időszerű munkák a kertekben

Júniusban a növényvédelem a
legfontosabb munka a szőlőben
és a gyümölcsösben, de ezenkívül is bőven akad tennivaló a
kertben.
Most lehet igazítani a fák kora
tavaszi metszésekor ejtett hibákon. A hajtások, a levélzet növekedésével a koronának ezek
a metszési hibái júniusra jól
láthatókká válnak. Elsősorban
a felesleges vízhajtásoktól, a
rossz irányba növő, terméketlen ágaktól kell megszabadítani
a fákat. Ily módon lazábbá, a
szellő és a napfény által jobban
átjárhatóvá válnak a koronák, s
a permetezés hatékonysága is
megnő ezáltal. A tőről induló
vadhajtásokat ugyancsak ajánlott eltávolítani.
Jó tudni, hogy beindult a levéltetvek második rajzása. A

tetveken kívül most célszerű
vegyszeres kezelésnek alávetni a fákat a gyümölcsmoly és
a monília ellen is. Egyes gyümölcsfajtáknál, különösen a cseresznye és a meggy esetében így
is nagy károkat okozott a monília. Az érésben lévő fajtákat
sajnos már nem célszerű permetezni, de a később érő gyümölcsöknél még feltétlenül megéri

vegyszeres kezelést alkalmazni
a monília ellen. Vonatkozik ez
mindenekelőtt az őszi- és a kajszibarackra, az almára, a körtére.
Magam drasztikus kezelésnek
vetettem alá a fáimat, éppen a
napokban permeteztem őket
Chorusszal és Mospilannal. A
Chorus kiváló készítmény monília ellen, a Mospilant pedig
azért, mert nemcsak a tetvek,
hanem a molyok és a hernyók
ellen is hatásos.
A
cseresznyetermesztésben
használt intenzív koronaformák
kialakítása során a legfontosabb szempont, hogy a koronát
jól átjárhassa a fény, ez a megújulásának feltétele. Az ültetvényekben használt orsófák
kialakítását koronás oltványból
a legcélszerűbb elvégezni. Az
ilyen, vízszinteshez közeli szögállású vesszőkkel jól
berakódott koronás
oltványok faiskolai
előállítására már jól
működő eljárások
állnak rendelkezésre.
Növekedésszabályozó anyagok segítségével a cseresznyénél is eredményes
volt a 6-benzyladenin (BA) alkalmazása faiskolákban és
fiatal ültetvényekben
a koronásodás elősegítésére.
A különböző cseresznyefajtákon végzett benziladenines
(BA) permetezéses kísérletek
bizonyították, hogy a cseresznye megfelelő koronásodásához a BA-ből az alma esetében
használt 0,02%-os koncentrációnál magasabb, 0,04–0,06%-os
koncentráció szükséges.
Gyümölcsfáinkon
folytathatjuk még a termésritkítást.

Mindenekelőtt a sérült, apró
gyümölcsöket távolítsuk el, s
ha tehetjük, elsősorban a rövid
termőrészeken hagyjuk meg a
gyümölcsöt.
A szőlőben most a kötözés adja
a munka dandárját. Sok szakíró
azt javasolja, hogy ilyenkor ne
nagyon bolygassuk, főleg ne
kötözzük, ne permetezzük a tőkéket, hogy a kötődés zavartalanul mehessen végbe. Ugyanakkor, ha most nem avatkozunk
közbe, akadálytalanul terjedhet
a szőlőmoly, a lisztharmat és a
peronoszpóra. Nappal ugyan
már nyári meleg van, a korábbi nagy mennyiségű csapadék
miatt azonban még mindig
rendkívül harmatosak a hajnalok, ami kedvez a gombás
fertőzések terjedésének. Az
javasolnánk tehát, hogy permetezzünk, méghozzá valamilyen „zöld” típusú vegyszerrel.
Ajánlanánk a szőlőtermesztésben erre a célra a Discust, a
Quadrist vagy a Shavitot. Ezek
a készítmények nem befolyásolják a kötődést. Ugyancsak
most ajánlatos kiszórni a szőlőre valamilyen bórtartalmú
lombtrágyát, esetleg olyat,
amely a kötődést is javítja.
Ami a növényvédelmet illeti, ilyenkor hagyományosan a
lisztharmat ellen kell védekezni megelőző jelleggel. Ebből a
célból valamilyen gombaölőt
tanácsos bevetni. A boltokban
a készítmények igen széles
választékát kínálják, amelyek
közül tetszés szerint választható réz-kén tartalmú szer.
Ha azonban a kontakt hatású
szerek már nem elégségesek a
védekezéshez, ajánlott mielőbb
szisztemikus, azaz felszívódó
hatású készítményre váltani.
–la–
A júniusi megfejtéseket július 10-ig
kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe, vagy címünkre:

Dunatáj szerkesztősége,
Széna tér 3. * 94501 Komárno,
E-mail cím:
dunataj@zoznam.sk

Körutazás
Dél-Erdélyben!
Kárpátkanyar – Hétfalu – Szászföld –
Kalotaszeg és környékeik

Július 19-től 24-ig
Erdélyjárás
képzett vezetői kísérettel!
Félpanzió + piknikek

Tel.: 035/777 2658 és 0949 792 472
Részvételi díj: 290 euró

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Attól tart, hogy vágyai és reményei összeomlanak, ha egy pillanatra is megáll, és számvetést készít
jelenlegi életéről. Valójában ez csak abból fakad, hogy megbántotta
valaki, aki már többször összezavarta. Most már menjen végig a megkezdett úton, mert ha nem, sohasem tudja meg, mi várja az út végén.
HALAK (február 21. – március 20.) Ezen a héten valószínűleg
olyan helyzetbe kerül, amely két lehetőséget kínál az ön számára.
Bár most még észérvekkel egyik mellett sem tud dönteni, semmiképp se térjen ki a választás elől. Ha mégis ezt tenné, csak
elodázná az elkerülhetetlen választást, pedig később sem lesz
könnyebb helyzetben.
KOS (március 21. – április 20.) Hirtelen nagyon felerősödik önben az a vágy, hogy elnyerje kedvese tetszését. Ezért minden eszközzel megpróbálja magára irányítani a figyelmet. Attól sem riad
vissza, hogy bohócot csináljon magából, csak úgy sziporkázik és
lehetetlen nem együtt szárnyalni önnel.
BIKA (április 21. – május 20.) Ne essen abba a hibába, hogy
mindenkinek helyesel és semmi pénzért nem kötelezi el magát.
Bármennyire okos és kiszámított dolog is ez néha, ezúttal ön húzná a rövidebbet. Színt kell tehát vallania! Ahogy erre rákényszeríti magát, érzi majd, mennyire felszabadító érzés őszintének lenni.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Kedvező időszak arra, hogy a
párkapcsolatában kimondatlanul benne rejlő alapvető kérdéseket
tisztázza. Ezek az ügyek később is megnyugtatóan elintézhetőek,
csak akkor sokkal több erőfeszítésre, megfontolásra és energiára
van szüksége ugyanahhoz az eredményhez.
RÁK (június 22. – július 22.) Nyugodtan kezdődik a hét. Ne engedje bevonni magát a közvetlen környezetében fellépő konfliktusokba! Ha hathatósan szeretné enyhíteni családtagjai feszültségét, vegye rá őket, hogy kimozduljanak otthonról és találjon ki
egy néhány órás közös programot a szabadban.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ön mindig akkor a
legsikeresebb, ha önszántából cselekszik és nem mások parancsait kell végrehajtania. Ilyenkor azonnal feltámad önben a gyermeki dac és csak azért sem hajlandó azt csinálni, amit előírtak.
De csupán azért, hogy ellenkezhessen, ne mondjon le saját vágyai beteljesüléséről!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ezen a héten újra bizonyítja partnerével szembeni abszolút megbízhatóságát és hűségét,
pedig olyan erős ostrom alá veszi az ellenkező nem egyik képviselője, aminek sokan nem tudnának ellenállni. A hét végére minden
kételye eloszlik, hogy vajon érdemes volt-e kitartani elvei mellett.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Június első hetében találkozik valakivel, aki hihetetlenül elbűvöli. Küzdje le gátlásait,
próbálja meg kideríteni, hogy mennyire válhat az ön számára személyesen jelentőssé. Ehhez elengedhetetlen, hogy ne csak önmagát akarja megmutatni, hanem a másikat is érzékelje.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Esténként szentelje figyelmét partnerének, hiszen is ő is türelmesen meghallgatta önt.
Figyelje meg, hogy milyen gondolatokat ébresztett párjában, abban amit korábban ön mondott neki, volt-e olyasmi, amit esetleg
félreértett. Ezeket mindenképp tisztázza őszintén.
NYILAS (november 23. – december 21.) Szívesen átadja most magát az álmodozásnak és könnyelműségre is sokkal inkább hajlamos
mint máskor. Legyen azonban óvatos a felhők között, nehogy egy
kis résen kizuhanjon és leessen a realitás kőkemény talajára. Partnerének adja meg, amire vágyik, kényeztesse egy kicsit!
BAK (december 22. – január 20.) Az ilyen napokon mint ezek a
mostaniak is, mindig váratlan dolgok történnek. Akár telefonon
hall valamilyen hírt, akár barátaival beszélgetve támad valamilyen ötlete, mindenképp valósítsa meg, mégpedig azonnal. Ehhez most rengeteg segítőt is fog találni, akik kreativitásukkal is
hozzájárulnak az ön élményeihez.
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A jó tanulmányi
eredményekért
ajándékozzon
könyvet!

AZ ÚJ ŠKODA
RAPID SPACEBACK

Rapid kombinált átlagfogyasztás és CO2 kibocsátása:
4,4 – 5,8 l/100 km, 114 – 134 g/km. Illusztrációs fotó.

Vízcsapok és varrógépek
javítása
Tel.: 0904 572 752.
* Eladó egyéves, kitűnő állapotban levő akkumulátoros permetezőgép. Tel.: 0910 545 093.

A szlovák
nyelv
megtanulható!

* Nyelvtani feladatok
* szókincs fejlesztése
* érettségire való felkészítést
is vállalok!
* Időpont megbeszélés szerint.
Ár: 6 euró/óra.
Tel.: 0915 720 566.
Ne féljünk megszólalni
szlovákul!

WALDEK s. r. o.

* Eladó 3-szobás családi ház
Vágfüzesen (kert, melléképület,
garázs). Érdeklődni lehet a 0908
085297-es telefonszámon.

ŠKODA Rapid Spaceback, letisztult vonalak, dinamikus dizájn, tágas belső és ezen felül még:
› 4-éves garancia › téli abroncsok ingyen › Finanszírozás egyesre 111€-tól havonta
Ajánlatunk minden ŠKODA modellre érvényes. További információ a legközelebbi kereskedőnél.
www.skoda-auto.sk

Laboránsokat
és gyógyszerészeket

ÉVES

GARANCIA

Az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedése:
HELOLRO-CARS s.r.o
Hadovská cesta
945 01 Komárno

keresünk
azonnali belépéssel.
Tel.: 0918 776 733

Registračné
pokladne

* SERVIS
www.registracnepokladnekomarno.sk
PREDAJ

mail: profitechnik@orangemail.sk

info: 0907 227 699

www.heloro-cars.sk
Tel.: 035/ 774 08 60
E-mail: predaj@heloro-cars.sk

GALERIA

C-SERVICE k. f. t.
Meštianska 3019 * Komárno

WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET
Komáromban és környékén.
Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

www. canonservice. sk * Tel. : 035/77 31 731

FOTOSZALON

* exkluzív esküvői képek,
tablók fotózása
* digitális és színes, valamint
fekete-fehér fényképek feldolgozása csúcstechnikával
* fényképezőgépek és
kellékek árusítása, javítása

Komárom

Ferences barátok utcája 14.
Tel. /fax: 035/7713 242.

Bejárati ajtók
már

43,00 eurótól

e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

Beltéri ajtók
már

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!

35,00 eurótól
PVC ajtók és ablakok

akciós áron!

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.
* Spanyol származású tanárnő
nyelvleckét ad kezdőknek és haladóknak Komáromban. Tökéletes nyelvtudás, gyorsan! Tel.: 0902
309 729.
* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök. Tel. : 0915 094 045.
* Kútfúrást vállalok. Tel.: 0905
414 437.
* Vennék 70-es balos ajtót. Tel.:
0918 556 208.
* Eladó 20 db alumínium mézeskanna. Tel.: 0907 053 860.
* Megrendelhető nagyvirágú
krizantémpalánta
Cserháton.
Tel.: 0902302742, 0914224677.
* Eladó 3-szobás lakás a Bástya
lakótelepen (Letecké pole) 27
ezer euróért, vagy kiadó hosszú
távra 350 euró rezsivel/hónap.
Tel.: 0905 315 092.

Eladó Komáromban,
a Klapka utcán
polifunkciós épület (3x58 m2),
lakásnak és vállalkozásnak
egyaránt alkalmas.
Tel. 0908 733 227.
* Eladó búza Komáromban. Tel.:
0905 507 648.
Eladók 25, 15 és 10 literes üvegek,
kisebb szőlőprés és puttony.
Ár megegyezés szerint.

Tel.: 0907 341 176.

Eladó 5-karos csillár,
világosdrapp
perzsaszőnyeg
(2,3x3 m),
futószőnyeg,
teraszra való
műbőr karosszék
asztallal.
Tel.: 0949 542 621

Nemzetközi fuvarozásra
C+E kategóriás
gépjárművezetőket keresünk.

Tel.: 0905 606 252.

Átépítés, festés,
régi kerítések,
tetők és kémények
javítása és felújítása,
térkőlerakás.
MINŐSÉG
ÉS GARANCIÓ!

Tel.: 0905 295 528.

* Eladó Veritas varrógép és
mángorló, csempevágó, valamint női kerékpár. Tel.: 0904
572 752.

Egynapos sebészet Gútán

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön
vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc– és fülplasztikát,
 	
régebbi hegek korrekcióját.

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8.
Tel. : 035/ 7720 616 * 0907163 386.

Ambuláns kezelések:

hétfőn
7-től 15 óráig
kedden
13-tól 18 óráig
szerdán
10-től 14 óráig
csütörtökön 11-től 18 óráig
pénteken
9-től 15 óráig

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
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MŰSORAJÁNLAT
június 13-tól 19-ig

M1

SZOMBAT

5.55 Magyar gazda, 9.00 Ma
délelőtt, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.35 Ma este,
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjszakai program

TV2

6.00 Látlelet a Földről, 6.25
Mizu?!, 10.10 Babavilág,
10.40 Balfékek, 12.35 Knight
Rider (amer.), 13.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 14.45
Kasza!, 15.50 Ászok ásza
(amer.), 18.00 Tények, 19.05
Tor-túra (amer.), 21.00 Tök
alsó 2 (amer.), 22.45 Amerikai pszicho (amer.)

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 11.05 Kalandor, 12.55 Street Kitchen,
13.25 Nevelésből elégséges
(amer.), 14.00 A nagy svindli (amer.), 16.00 Tornádó
New Yorkban (amer.), 18.00
Híradó, 18.50 Fókusz plusz,
19.10 Tintaszív (amer.),
21.05 Harcban élve (amer.),
23.05 Titokzatos küldetés
(amer.)

RTL II

10.30 Behajtók, 11.25 A
pletykafészek (amer.), 13.15
Jégvárak (amer.), 15.00
Nagy szám!, 16.00 Nyomtalanul (amer.), 17.00 Tökéletes célpont (amer.), 18.00
Érintés (amer.), 19.00 CSI:
Miami helyszínelők (amer.),
19.50 A hatodik napon
(amer.), 22.05 A belső ellenség (amer.), 23.00 Gyilkos
hajsza (amer.)

M2

11.35 Kicsi a bors, de erős,
13.00 Született kémek,
14.15 Szófia hercegnő,
14.45 Csizmás kandúr (német), 17.45 Rolie, Polie,
Olie, 18.50 Fejtörők kicsiknek, 19.15 Maja, a méhecske, 20.00 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Kaméleon (magyar)

Duna tv

9.05 Irány Deauville! (francia), 11.30 Csodabogár,
12.45 Noé barátai, 13.45
Női kézilabda vb, 15.40
Férfi kézilabda Eb, 17.45
Labdarúgás, 20.15 Szerencse szombat, 21.30 Római vakáció (amer.), 23.25
Labdarúgás, 1.20 A mambó
királyai (amer.), 3.00 Solomon Kane (angol-francia)

Duna World

10.20 Hogy volt?, 11.15
Magyar történelmi arcképcsarnok, 11.25 Ízőrzők,
12.01 Nótacsokor, 13.15 Virágzó Magyarország, 14.35
Pacsirta (magyar), 16.15
Novum, 16.45 Csodabogár,
17.15 A szárzsói időkapszula, 18.10 Szabadság tér 89,
18.50 Poén péntek, 19.45
Muzsikál a mozi, 20.30
Hazajáró, 21.25 Gasztroangyal, 22.20 Ridikül, 23.10
Itthon vagy!

Pozsony 1

13.10 Vértestvérek (német), 14.50 A szocializmus bájai, 15.20 Mit tudom én, 16.45 Hétvége,
17.20 Építs házat, ültess
fát!, 18.00 Szlovák ízek,
19.00 Híradó, 20.20 Váratlan találkozások, 21.10
Igaz történetek, 22.30
Vértestvérek (német)

Pozsony 2

13.00 Fivérek, 14.30 Kapura, 15.10 Farmereknek, 15.35 Tesztmagazin,
16.15 Kosárlabda, 18.45
Esti mese, 19.50 Hírek,
20.05 Dokumentumfilm,
21.10 Őrangyalok, 23.05
Filmklub

Markíza tv

11.40 Kísértés (amer.),
14.20 Az igazi szőke 2
(amer.), 16.20 Zita a nyakamon, 17.45 Valóság show,
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 Gengstervadászok (amer.), 22.45 Végállomás (amer.), 1.00 Zsoldosok (amer.)

JOJ TV

12.10 Családi ügyek, 13.35
Tiltott királyság (amer.),
15.45 A madarak éve
(amer.), 18.00 Új kertek,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.30 Hurrá, Franciaország!
(francia), 22.45 Öld meg,
vagy megölnek! (amer.)

M1

VASÁRNAP

5.55 Magyar gazda, 9.00
Ma délelőtt, 12.45 Ma délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó,
20.25 Sporthírek, 20.35 Ma
este, 22.00 Ma éjjel, 0.02
Éjszakai program

TV2

6.00 Látlelet a Földről,
6.25 TV2 matiné, 11.35
Balfékek, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker, a texasi kopó (amer.),
15.40 E. T. – A földönkívüli (amer.), 18.00 Tények, 19.00 A szmokinger
(amer.), 21.05 Miami Vice
(amer.), 23.45 Befogad és
kitaszít a világ

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 11.05 A
Muzsika Tv bemutatja!,
12.10 Egy rém modern család (amer.), 13.40 Kutyák és
macskák (amer.), 15.30 Nevem: Senki (olasz-francia),
18.00 Híradó, 18.50 Cobra
11 (német), 19.50 Pompeji
(amer.-német), 21.45 Vesztesek bosszúja (amer.), 0.15
Patton tábornok (amer.)

RTL II

11.25 Jégvárak (amer.), 13.15
Segítség, bajban vagyok!,
18.15 Lesz ez még így se!
(amer.), 21.00 Minden lében
négy kanál (amer.), 22.00
Heti hetes, 23.00 Showder
Klub, 0.00 Lesz ez még így
se! (amer.)

M2

12.10 Született kémek,
13.00 Állatkert a cipősdobozban, 13.30 Varázslók
a Waverly helyből, 14.25
Arsene Lupin, 15.40 Garfield és barátai, 16.10 A rút
kiskacsa és én, 18.35 PomPom meséi, 19.05 Boldogvölgy, 19.15 Maja, a méhecske, 20.00 Böngésző,
21.00 Filmklub (amer.),
23.40 Magyarország, szeretlek!

Duna tv

9.00 Isten kezében, 11.00
Az utódok reménysége,
13.35 Telesport, 14.10 Rózsafabot (magyar), 15.30
Szerelmes földrajz, 17.00
Duna Nap Torockón, 18.00
Híradó, 18.35 Hogy volt?,
19.30 Magyarország, szeretlek!, 20.50 Starfactory,
22.05 Három fölösleges férfi (francia), 23.55 Londoni
küldetés (bolgár-magyar)

Duna World

9.00 Nyolc évszak, 11.30
Rúzs és selyem, 12.30
Nótacsokor, 14.00 Szenes
Iván írta, 15.45 Hétköznapi kifutó, 16.10 Pátkai
püspök, 17.40 Térkép,
19.10 Szép, szőke szerelmünk, a Tisza, 20.05 Zsüti
100, 21.25 Gasztroangyal,
22.20 Ridikül, 23.10 Rúzs
és selyem

Pozsony 1

11.55 5 perc múlva 12,
13.00 Az ajtó mögött,
13.30 Agatha Christie:
Poirot (angol), 15.05 Angyal a hegyekben (cseh),
16.35 Senki sem tökéletes,
17.50 Menjünk a kertbe!,
19.00 Híradó, 20.20 Labdarúgás, 23.30 Angyal a
hegyekben (cseh)

Pozsony 2

12.10 Mese, 14.00 Szóval,
15.45
Folklórfesztivál,
18.45 Esti mese, 19.35
A csodálatos műterem,
19.55 Hírek, 20.00 Dokumentumfilm, 21.55 Sziget
a víz alatt, 22.20 Árvíz,
22.45 Dokumentumfilm

Markíza tv

10.25 Lépésről lépésre, 11.25
Az igazi szőke (amer.), 13.25
Az angyal nevében (amer.),
15.30 Morganék (amer.),
17.40 Szomszédok, 18.25
Kredenc, 19.00 Híradó, 20.30
Macskaarany (amer.), 23.00
A bölcsőtől a sírig (amer.)

JOJ TV

10.05 Szerelem a csillagokban (amer.), 12.05 Lábbal felfelé (amer.), 13.50
Periszkóp (amer.), 15.50
A vadóc (amer.), 17.55
Új lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.30 Találd
ki (amer.), 23.00 Hitman
(amer.), 1.00 Törvényen kívül (amer.)

M1

HÉTFŐ

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

TV2

6.20 Mokka, 12.55 NCIS
(amer.), 13.55 Magánnyomozók, 14.55 Valentina titka
(kolumbiai), 15.55 Emlékezz,
Reina! (amer.), 16.55 Fiorella
(amer.), 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.15 Tűz
és víz (török), 21.15 Hal
a tortán, 22.20 A Beverly
Hills-i zsaru 2 (amer.), 3.05
Elit egység (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 14.40 Éjjel-nappal Budapest, 15.55
A vihar (mexikói), 16.50 A
szerelem foglyai (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz, 19.25 Éjjel-nappal
Budapest,
20.45
Barátok közt, 21.20 Dr. Csont
(amer.), 22.45 Gyilkos elmék (amer.), 23.50 Chuck
(amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 11.55 A konyha
ördöge, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Barátok
közt, 16.05 A konyha ördöge,
18.00 Taxi (francia), 19.00
Glades (amer.), 20.00 Az élet
csajos oldala (amer.), 21.30
Agymenők (amer.), 22.00
Szelfi (magyar)

M2

11.30 Fixi, Foxi és barátaik, 12.25 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 13.45 Kenguk,
15.15 Kedvencek a világ körül, 17.05 Lóti és Futi, 17.30
Postás Pat, 17.45 Dörmögőék, 20.30 Böngésző, 21.30
Én vagyok itt, 23.10 Gyilkosság (amer.), 0.50 A médium
(amer.)

Duna tv

10.25 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.10 Lola
(amer.), 16.00 Balatoni
Nyár, 18.00 Híradó, 18.35
Don Matteo (olasz), 19.35
A hegyi doktor (német),
20.25 Kékfény, 21.20 Bábel – Hesnával a világ,
22.20 Tetthely (német),
23.50 Fuss, ember, fuss!
(olasz-francia)

Duna World

13.15
Kívánságkosár,
15.15 Az utódok reménysége, 15.40 Tanúságtevők,
16.40 Velünk élő Trianon,
17.35 Határtalanul magyar,
18.35 Öt kontinens, 19.05
Hogy volt?, 20.00 A L art
pour l art társulat műsora,
21.00 Híradó, 21.20 Gasztroangyal, 22.20 Ridikül,
23.05 Kárpát expressz

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Taxi, 14.35 A ravasz banda (angol), 15.30 Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban, 16.55 Talkshow, 17.50
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Bogyók 2 (cseh), 21.55 Zsaru
a központból (cseh-szlovák),
22.50 Banditák (ausztrál),
23.30 Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

13.45 Az élősködő, 14.50
Sporthírek, 15.25 Autószalon, 15.50 Nemzetiségi
magazin, 18.45 Kosárlabda, 21.35 Tudományos magazin, 22.05 A biciklis fiú
(francia), 23.25 És mégis
forog...

Markíza tv

12.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két és
fél férfi, 16.00 NCIS (amer.),
17.25 Reflex, 17.50 A férfiak nem sírnak, 19.00 Híradó,
20.30 Forr a bor, 21.45 Kredenc, 22.15 Valóságshow,
23.00 Zita a nyakamon (szlovák), 0.20 Két és fél férfi

JOJ TV

12.30 CSI: Miami (amer.),
13.25 Periszkóp (amer.), 15.25
Vásárlási láz, 16.40 Topsztár,
17.00 Híradó, 17.55 Tárgyalóterem, 19.00 Krimihíradó,
19.30 Híradó, 20.30 Inkognitó (szlovák), 22.00 Édes élet,
22.55 Dr. Csont (ame, 23.55
Timecop (amer.), 2.00 CSI:
Las Vegas (amer.)

M1

KEDD

9.00 Ma délelőtt, 12.45 Ma
délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó, 20.35
Ma este, 22.00 Ma éjjel

TV2

6.20 Mokka, 12.55 NCIS
(amer.),
13.55
Magán
nyomozók, 14.55 Valentina titka (kolumbiai), 15.55
Emlékezz, Reina! (amer.),
16.55 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Tűz és víz (török),
21.15 Hal a tortán, 22.20 Hawaii Five (amer.), 23.25 A
belső ellenség (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!, 13.00
Dr. Tóth, 14.00 Fókusz, 14.40
Éjjel-nappal Budapest, 15.55
A vihar (mexikói), 16.50 A
szerelem foglyai (amer.),
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó,
18.50 Fókusz, 19.25 Éjjelnappal Budapest, 20.45 Barátok közt, 21.20 Castle (amer.),
22.45
Tökéletes
célpont
(amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Barátok
közt, 16.05 A konyha ördöge, 17.05 Hupikék törpikék
(amer.), 18.00 Magánürügy
(amer.), 20.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 21.30 Agymenők (amer.), 22.00 Szelfi
(magyar), 23.00 Barátok közt

M2

12.25 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 13.20 Fixi, Foxi
és barátaik, 16.00 Rolie, Polie, Olie, 17.15 Claude, 18.00
Peppa malac, 18.45 Nyuszi
Péter, 19.20 Boldogvölgy,
20.30 Böngésző, 21.30 Én
vagyok itt, 23.10 Twin Peaks
(amer.)

Duna tv

10.25 A hegyi doktor (német), 11.10 Az élet savaborsa, 13.15 Kívánságkosár,
15.15 Lola, 16.00 Balatoni
Nyár, 18.00 Híradó, 18.35
Don Matteo (olasz), 19.30
A hegyi doktor (osztráknémet), 20.20 Párizsi helyszínelők (francia), 21.10 A
temetetlen halott (magyarlengyel), 23.20 ifj. Sánta
Ferenc 70. – ünnepi koncert

Duna World

11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Nótacsokor,
15.30 Unitárius magazin,
16.40 Velünk élő Trianon,
17.35 Határtalanul magyar,
19.05 Hogy volt, 20.00 Van
képünk hozzá, 21.25 Gasztroangyal, 22.20 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Igaz
történetek, 14.35 A ravasz
banda (angol), 15.30 Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban,
16.55 Lynley felügyelő, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 Senki sem tökéletes,
21.30 Szlovák receptek, 22.05
Harc az idővel, 22.50 Törvény
és rend, 23.35 Rendőrségi
ügyosztály

Pozsony 2

15.05 A család, 16.00 Ruszin magazin, 16.45 Fókusz, 17.30 Regionális
hírek, 18.00 A világ lovas
nemzetei, 18.45 Esti mese,
19.55 Hírek, 20.05 Dokumentumfilm, 21.35 A rendelő, 22.05 Talkwhow, 23.15
A kis mérges Robinson

Markíza tv

12.10 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 17.00 Híradó,
17.25 Reflex, 17.50 A
férfiak nem sírnak, 19.00
Híradó, 20.30 Forr a bor
(szlovák), 21.45 A fátyolos nő (olasz), 23.00 Sherlock és Watson (amer.)

JOJ TV

13.25 Knight Rider (amer.),
14.25 Geissenék, 15.25 Vásárlási láz, 16.40 Topsztár,
17.00 Híradó, 17.55 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30
Hírek, 20.30 Vadlovak, 21.45
Édes élet, 22.45 Dr. Csont
(amer.), 23.40 C.S.I.: New
York (amer.)

M1

SZERDA

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

TV2

TV2

9.00 Ma délelőtt, 12.45 Ma
délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó, 20.35
Ma este, 22.00 Ma éjjel

9.00 Ma délelőtt, 12.45 Ma
délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó, 20.35
Ma este, 22.00 Ma éjjel

6.20 Mokka, 12.55 NCIS
(amer.),
13.55
Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 15.55 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
Fiorella, 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.15 Tűz
és víz (török), 21.15 Hal a
tortán, 22.20 Sherlock és
Watson (amer.), 23.20 Lángoló Chicago (amer.)

6.20 Mokka, 12.55 NCIS
(amer.),
13.55
Magán
nyomozók, 14.55 Valentina titka (kolumbiai), 15.55
Emlékezz, Reina! (amer.),
16.55 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Tűz és víz (török),
21.15 Hal a tortán, 22.20
Doktor Rush (kanadai), 23.20
Belső ellenfél (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 14.00 Fókusz, 14.40 Éjjel-nappal Budapest, 15.55 A vihar (amer.),
16.50 A szerelem foglyai,
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz,
19.25 Éjjel-nappal Budapest,
20.45 Barátok közt, 21.20
Szulejmán (török), 22.50
Döglött aktárk (amer.), 23.50
A Grace klinika (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 A konyha ördöge, 13.45 A sors üldözöttje
(amerikai), 15.35 Barátok
közt, 16.05 A konyha ördöge, 17.05 Hupikék törpikék
(amer.), 18.00 Családi űrutazás (amer.), 20.00 Az élet csajos oldala (amer.), 21.30 Agymenők (amer.), 22.00 Szelfi,
23.00 Barátok közt

M2

12.35 Egy csepp víz elég
(ausztrál), 14.05 Tintin és a
cápató rejtélye, 15.20 Kedvencek a világ körül, 16.25
Bob, a mester, 17.35 Postás
Pat, 18.05 Peppa malac, 19.05
Fejtörők kicsiknek, 19.10
Mumin-völgy, 19.25 Maja, a
méhecske, 20.30 Böngésző,
21.30 Én vagyok itt, 23.10
Egyszer volt, hol nem volt
(amer.), 23.55 Az A38 hajó
színpadán

Duna tv

9.35 A szenvedélyek lángjai,
10.25 A hegyi doktor (német),
11.10 Az élet sava-borsa (lengyel), 13.15 Kívánságkosár,
15.10 Lola, 16.00 Balatoni
Nyár, 18.00 Híradó, 18.35
Don Matteo (olasz), 19.35
Párizsi helyszínelők (francia),
20.25 Szabadság tér, 21.10
Szerelem és vérbosszú (olasz),
22.05 Római helyszínelők
(olasz)

Duna World

11.25 Ízőrzők, 12.30 Nemzetiségi műsorok, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Vatikáni
híradó, 15.40 Isten kezében,
16.15 Virágzó Magyarország,
18.10 Hazajáró, 18.40 Szeretettel Hollywoodból, 19.10
Hogy volt?, 20.05 Szálka,
21.00 Híradó, 21.25 Gasztroangyal, 22.20 Ridikül, 23.05
Magyar gazda

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Megyünk a kertbe, 14.35 A
ravasz banda (angol), 16.25
Csalók akcióban, 17.00
Lynley felügyelő, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 Ali (amer.), 22.50
Határtalanul (francia), 0.25
Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

13.30 Talkshow, 14.45 Tudományos magazin, 15.55
Magyar magazin, 16.45 Fókusz, 18.25 Tesztmagazin,
18.45 Esti mese, 19.55 Híradó, 20.00 Muzsikus lelkek,
21.35 Fivérek, 22.05 A fehér
gárda (orosz), 22.50 Rendőrség, 23.05 Profik

Markíza tv

12.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.),
17.00
Híradó,
17.25 Reflex, 17.50 A férfiak nem sírnak, 19.00
Híradó, 20.30 Forr a bor,
21.45 A fátyolos nő, 23.00
Sherlock és Watson (amer.),
0.00 Gyilkos elmék (amer.)

JOJ TV

12.30 Dr. Csont (amer.),
13.25 Knight Rider (amer.),
14.25 Geissenék, 15.25 Vásárlási láz, 17.00 Híradó,
17.55 Tárgyalóterem, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Panelház (szlovák), 22.45
Dr. Csont (amer.), 23.40
CSI: New York (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 14.00 Fókusz, 14.40 Éjjel-nappal
Budapest, 15.55 A vihar
(amer.), 16.50 A szerelem
foglyai (amer.), 18.00 Híradó, 18.50 Fókusz, 19.25
Éjjel-nappal Budapest, 20.45
Barátok közt, 21.20 CSI: A
helyszínelők (amer.), 22.45
Gyilkos elmék (amer.), 23.50
Titokzatos küldetés (amer.)

RTL II

11.00 A gyanú árnyékában,
12.50 Az örökös (venezuelai),
13.45 A sors üldözöttje (amer.),
15.35 Barátok közt, 17.05 Hupikék törpikék (amer.), 18.00
Lehetek az eseted? (amer.),
20.00 Az élet csajos oldala (amer.), 21.30 Agymenők
(amer.), 22.00 Szelfi, 23.00
Barátok közt, 23.30 A harc törvénye (amer.)

M2

12.35 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 14.05 Tintin kalandjai, 17.05 Lóti és Futi,
17.15 Claude, 18.05 Peppa
malac, 18.20 Süni és barátai, 19.25 Maja, a méhecske,
20.30 Böngésző, 21.30 Én
vagyok itt, 23.10 Borgiák
(kanadai), 1.00 A médium
(amer.), 1.45 Én vagyok itt

Duna tv

10.25 A hegyi doktor (német), 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Lola (amer.),
16.00
Balatoni
Nyár,
18.00 Híradó, 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.40 A
hegyi doktor (osztrák),
20.25
Szívek
doktora
(amer.), 21.10 Egy zsaru
bőréért (francia), 0.35 Ég
veled! (kanadai), 2.10 Lélegzet (amer.)

Duna World

11.30 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Nótacsokor, 16.05 Így szól az
Úr!, 16.20 Virágzó Magyarország, 16.45 Velünk
élő Trianon, 17.40 Határtalanul magyar, 18.10
Hazajáró, 18.40 Rejtélyes
XX. század, 19.10 Hogy
volt, 20.00 Szenes Iván
írta, 21.25 Gasztroangyal,
23.05 Élő egyház

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Építs
házat, ültess fát!, 14.35 A ravasz banda (angol), 15.30 Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban, 16.55 Lynley felügyelő,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.20 Egy szerelmes
nap (német), 21.50 Riporterek, 22.15 Törvény és rend,
23.45 Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

13.20 A fehér gárda, 14.00
Roma
magazin,
18.45
Esti mese, 19.55 Híradó,
20.10 Nagy, nagyobb, legnagyobb. 21.35 A család,
22.05 Égi lovasok (csehszlovák), 0.15 Rendelő

Markíza tv

12.10 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 16.56 Niké, 17.00
Híradó, 17.25 Reflex, 17.50
A férfiak nem sírnak, 19.00
Híradó, 20.30 Forr a bor
(szlovák), 21.45 A fátyolos
nő, 23.00 Sherlock és Watson (amer.), 0.00 Gyilkos
elmék (amer.)

JOJ TV

7.25 Tárgyalóterem, 12.30 Dr.
Csont (amer.), 13.25 Knight
Rider (amer.), 14.25 Geissenék, 15.25 Vásárlási láz,
16.40 Topsztár, 17.00 Híradó,
17.55 Tárgyalóterem, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Vadlovak, 21.45 Összeomlás
(amer.), 22.25 Édes élet, 23.20
Dr. Csont (amer.)

PÉNTEK

9.00 Ma délelőtt, 12.45 Ma
délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó, 20.35
Ma este, 22.00 Ma éjjel
6.20 Mokka, 12.55 NCIS
(amer.),
13.55
Magán
nyomozók, 14.55 Valentina titka (kolumbiai), 15.55
Emlékezz, Reina! (mexikói), 16.55 Fiorella (amer.),
18.00 Tények, 19.30 Jóban
Rosszban, 20.15 Tűz és víz
(török), 21.15 Hal a tortán,
22.20 Hazudj, ha tudsz!
(amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 14.00 Fókusz, 14.40 Éjjel-nappal
Budapest, 15.55 A vihar
(mexikói), 16.50 A szerelem
foglyai (amer.), 18.00 Híradó, 18.50 Fókusz, 19.25
Éjjel-nappal Budapest, 20.45
Barátok közt, 21.20 Showder
Klub, 22.50 Minden lében
négy kanál (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban
vagyok!, 11.55 A konyha
ördöge, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 14.40 A
múlt fogságában (amer.),
15.35 Barátok közt, 16.05
A konyha ördöge, 17.05
Hupikék törpikék (amer.belga), 18.00 A nagy
svindli
(amer.),
19.00
Érintés (amer.), 20.00 Az
élet csajos oldala (amer.),
21.00 Híradó, 21.30 Agymenők (amer.), 23.00 Barátok közt

M2

12.15 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 14.10 Zarafa (francia), 16.30 Bob, a
mester, 17.35 Postás Pat,
19.25 Maja, a méhecske,
20.30 Böngésző, 21.30 Én
vagyok itt, 22.40 Száműzetés (angol), 23.05 Tankcsapda 25, 1.00 A médium
(amer.)

Duna tv

9.40 A szenvedélyek lángjai,
10.25 A hegyi doktor (német), 12.45 Jamie 15 perces
kajái, 13.15 Kívánságkosár,
15.10 Lola, 16.00 Balatoni
Nyár, 18.00 Híradó, 18.35
Don Matteo (olasz), 19.30
A hegyi doktor (osztrák),
20.20 Brown atya (angol),
21.10 Rocca parancsnok
(olasz), 22.05 King (kanadai), 22.50 Forma-1, 0.40
Egy zsaru bőréért (francia)

Duna World

7.45 Balatoni Nyár, 11.25
Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Katolikus krónika, 15.40 Új nemzedék,
16.20 Velünk élő Trianon,
17.15 Csodabogár, 17.45
Duna Nap Torockón, 18.40
Hogy volt?, 19.35 Fábry,
21.25 Gasztroangyal, 22.20
Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Hétvége, 15.30 Lehetőség,
16.25 Csalók akcióban,
17.00 Lynley felügyelő,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.20 Mit tudom
én?, 21.45 A szocializmus
bájai, 22.15 Az áldozat (kínai), 0.15 Rendőrségi ügyosztály (amer.)

Pozsony 2

11.40 Nagyothallók műsora,
12.10 Élő panoráma, 13.00
A kis szamár (szlovák),
18.45 Esti mese, 19.55 Hírek, 20.00 Táncverseny,
22.00 Filmmagazin, 22.30
Összeesküvés (amer.)

Markíza tv

12.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 16.56 Niké-játék, 17.25 Reflex, 18.15
Szomszédok, 19.00 Híradó, 20.30 Parker (amer.),
23.00 Maximális kockázat
(amer.), 1.10 Hatodik érzék (amer.)

JOJ TV

12.30 Dr. Csont (amer.),
13.30
Knight
Rider
(amer.), 14.25 Geissenék,
15.25 Vásárlási láz, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Narnia (amer.), 23.05 Tökéletes keveredés (amer.),
0.55 A vidéki farm (amer.)

7

E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
június 13-án Antal, Anett
június 14-én Vazul
június 15-én Medárd
június 16-án Félix
június 17-én Margit
június 18-án Barnabás
június 19-én Villő
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a pozsonyi Bystrický Tomáš és Šebenová
Darina, a csallóközaranyosi Szabó Zsolt és Szalaiová Mária,
a koroncói Prohászka András és a komáromi Komjáthy Nikolett, az őrsújfalusi Ondrušek Tomáš és a komáromi Oravcová Katarína.
Ógyallán: az ógyallai Németh László és a bajcsi Bobek Mirka.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az érsekújvári Seman Damian, a nagymegyeri Kovács Dorina és Lovász Adrián, a bajcsi Križalkovič René, az ógyallai Chochula
Matej és Gál Vivien, a pozsonyi Krecsmer Alex, a lakszakállasi Kucsora Ádám, a gútai Uhrin Ján és Földes Anna, a
búcsi Újhelyi Bence, a komáromi Slezák Nicolas, Chorney
Patrik, Liptáková Ema, Čenkyová Natália Amir, Szeles Natália, Turán Korinna, Zachar Máté és Tóth Zuzana.

H A L Á L O Z Á S
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáromi Varga Michal (69 éves), Szórád Rudolf (Tocsi) (85
éves), Horváth Margit (93 éves), Perunčičová Edita (54
éves), Krejčí Karel (75 éves), Terdy Juraj (73 éves), Németh
Edit (67 éves) és Besztróová Julianna (85), a gútai Sýkora
Štefan (77 éves), Fehér Gábor (86 éves) és Mgr. Takács János (90-éves), az ógyallai Čomorová Magdaléna (46 éves),
az ekeli Balogh Hajnalka (38 éves), a kisizsai Vargová Magdolna (77 éves), a keszegfalvai Szolik Erzsébet (72 éves),
a búcsi Varga János (75 éves), a megyercsi Kovács János
(67 éves), a vágfüzesi Győri Jolán (73 éves), a marcelházai
Kajtár Sándor (67 éves), a hetényi Szabó Ernő (71 éves), a
nagykeszi Csuport Sándor (71 éves), a csallóközaranyosi
Koczkás Klára (79 éves) és a csicsói Kollár Margit (82 éves).
Emléküket megőrizzük!

A legolcsóbban vállaljuk mindennemű irat,
dokumentum megírását,
akár megvárásra is!

Lakás vagy házvásárlás esetén „hypotekáris” kölcsönhöz előszerződés,
elővételi szerződés megírása, kérvények, fellebbezések, szerződések,
életrajzok, nyomtatványok kitöltése és
sok más egyéb ügyintézés.

Komárno, Európa udvar - Máltai ház
(a fagylaltos során, irodadajtó nagy kék betűkkel)

Tel.: 0944/739-484
Nyitvatartás munkanapokon 9.00 – 12.00
Nyitvatartáson kívül is, telefonhívásra!

Lássuk meg a láthatatlant a meditációban!
Meghívó Sant Rajinder Singh,
a Spiritualitás Tudománya és a Vallások Világközössége
elnökének június 18-23-a közötti
magyarországi programjaira:

Győr: június 18. csütörtök 18.00 – Utazás a benső spirituális
régiókba (ETO Park, Nagy Sándor József u. 30., II. szint),
Szeged: június 20. szombat 17.00 – Meditáció a benső békéért és örömért! (Dugonics András Piarista Gimnázium,
Bálint Sándor u. 14.), Budapest: június 21. vasárnap 17.00
– Lássuk meg a láthatatlant a meditációban! (Budapesti
Kongresszusi Központ, Jagelló út 1-3), Veszprém: június
22. hétfő 18.00 – Tapasztaljuk meg az örök boldogságot és
az isteni szeretetet! (Veszéprémi Aréna, Külső Kádártai út).

Mindenkit szeretettel várunk!
Az összes program ingyenes.

A Dunatáj húsvéti receptkönyvéből

Olasz húsgombóc
paradicsomszósszal
Egészségesen! Ez mostanában a legfőbb jelszó a konyhákban és
az életünkben. Azért
természetesen vannak
az általunk ajánlott
receptben az eredetihez képest változások,
amelyek azonban az
ízén garantáltan nem
rontanak.
Tálalhatjuk egy darab
pirítóssal előételként,
vagy tésztával főételnek. Makaróni híján pennével ajánlhatjuk, ami természetesen teljes
kiőrlésű.
Hozzávalók:
a gombócokhoz :
bazsalikom, koriander
50 dkg darált pulykamell
őrölt római kömény
1 csésze zabpehely
reszelt parmezán
1 tojás
a mártáshoz
1 fej vöröshagyma
1 üveg passata
3 gerezd fokhagyma
1,5 dl vörösbor
himalájasó
1/4 teáskanál stevia
őrölt feketebors
himalájasó
szárított petrezselyem, oregánó, vegyes olasz fűszerkeverék
Elkészítése:
A zabpelyhet a hagymákkal robotgépben összeaprítjuk. A húst ízesítjük a fűszerekkel, hozzáadjuk a tojást, a parmezánt és a hagymás
zabpehelypépet, az egészet jól összegyúrjuk. Ha van időnk, akkor
1-1,5 órát a hűtőben pihentessük, de nem létszükséglet. Pici golyókat
formálunk belőle és egy evőkanálnyi kókuszzsíron gyorsan minden
oldalukat megpirítjuk. Nem kell átsütni, éppen csak egy kérget adni
nekik, hogy a gombóc jó szaftos maradjon. Ráöntjük a gombócokra a
passatát és a vörösbort, ízesítjük és kb. 20-25 percig főzzük.

SZUDOKU
A 9x9-es tábla összes sorába és
oszlopába írja be a számokat 1-9ig úgy, hogy minden szám csak
egyszer szerepelhet soronként és
oszloponként. A nagy négyzetrács
további 3x3-as négyzeteiben is csak
egyszer szerepelhet minden szám.

humorcsokor

Két sündisznó beszélget:
– Elválok a feleségemtől.
– Miért?
– Unom az örökös szurkálódását.
Egy részeg autós több mint
százzal száguld éjszaka a
városban. Megállítja egy
rendőr:
– Uram, nem látta a sebességkorlátozó táblát?
– Miért? Ellopta valaki? –
kérdezi a részeg.
Kamionos bemegy a bordélyházba, és odamegy a madamhoz:
– Kérek valami ételmaradékot vacsorára, meg a legrondább, legkövérebb, legbarátságtalanabb lányt egész
éjszakára!
A madam csodálkozik:
– De uram, nagyon szép,
odaadó lányaink vannak, nagyon jó a konyhánk! Biztos,
hogy nem egy finom vacsorát
kér, meg egy szép lányt?
– Nem. Nem kanos vagyok,
hanem csak honvágyam van!
Jótanács:
Amit ma megehetsz, ne halaszd holnapra, mert megromlik!

Epres-csokoládés
Pavlova torta
Hozzávalók:
3 tojásfehérje
20 dkg kristálycukor
1 evőkanál étkezési
keményítő
1/2 teáskanál ecet
csipet só
A krémhez:
15 dkg mascarpone
2-3 evőkanál tejföl
porcukor
2 csomag vaníliáscukor
reszelt citromhéj, valamint eper és tortabevonó csokoládé
Elkészítése:
A tojásfehérjét egy csipet sóval habbá verjük. Amikor már kezd
kifehéredni, habosodni, kanalanként, állandó keverés mellett hozzáadjuk a kristálycukrot. Ha már eléggé kemény a hab, akkor belecsepegtetjük először az ecetet, majd hozzáadjuk a keményítőt is és
1-2 percig tovább keverjük.
Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral (vagy szilikonlappal, arra nem
ragad rá a habcsók, és sütés után szépen elválik), majd ízlés szerinti
formában rákanalazzuk a keményre vert habot. Tetejét a kanállal
kicsit megütögetjük, hogy kis kráterek keletkezzenek a hab tetején, ezekbe kerül majd a krém. Előmelegített sütőben kb. 130-140
fokon 55-60 percig (légkeverésnél 120 fokon, 50 percig) szárítjuk.
Ezután a sütőt kikapcsoljuk, és kb. 30 percig a csukott ajtójú sütőben hagyjuk még. Végül a sütőajtót kinyitva hagyjuk kihűlni, ha
már csak langyos, akkor kivesszük, így hűtjük ki teljesen.
A krémhez a mascarponét a tejföllel simára keverjük, majd hozzáadjuk az ízlés szerinti mennyiségű porcukrot, a vaníliás cukrot és
a reszelt citromhéjat. Jó habosra keverjük, majd a teljesen kihűlt
habcsók tetején lévő kis kráterekbe kanalazzuk. Az epret megmossuk, lecsepegtetjük, majd félbevágjuk. Ezután a krém tetejére pakoljuk. A csokoládét gőzfürdő fölött felolvasztjuk, majd az eper tetejére csorgatjuk. Pár percet várjunk, míg a csokoládé megdermed.
Éles késsel felszeleteljük.

Segédszakácsnőt felveszünk * Eladó csaknem új kétszárnyas
komáromi éttermünkbe! garázsajtó (fa+üveg kombináció,
199x223 cm) Tel.: 0905 691 345.
Tel.:
Eladók hízók Komáromban
0908 480 038
Tel.: 0904 344 272
0905 673 029
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
Fájdalomtól megtört szívvel
mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak,
a volt kollégáknak, a hajdani diákoknak,
a Kis-Duna Panzió dolgozóinak
és lakóinak, valamint mindazoknak,
akik június 5-én elkísérték utolsó
útjára, a gútai temetőbe
a szeretett édesapát, apóst,
nagyapát és dédnagyapát,

Mgr. Takács János
nyugalmazott iskolaigazgatót,

aki életének 90. évében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, a koszorúkat és a részvét
őszinte szavait, amelyekkel mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Fájdalomtól megtört szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik június 2-án elkísérték
utolsó útjára, a gútai temetőbe szerettünket,

Téglás Bélát.

Köszönjük a virágokat, koszorúkat és az őszinte
részvét szavait, amelyekkel mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
MEGEMLÉKEZÉSEK

Egy éve már,
hogy virágok díszítik sírodat,
szívünkben élsz
és örökre megmaradsz.
Fájó szívvel emlékezünk

Terbák Amáliára
(Vágfüzes)

halálának első évfordulóján.

A gyászoló család

Csak az hal meg,
akit elfelednek...
Fájó szívvel emlékeztünk
június 10-én, halálának
első évfordulóján

Nagy Júliára,
született Németh
Gútán.

Emlékét őrző családja

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
Negyed – KFC 4:3 (1:2) Alapos
meglepetést okozott a bajnoki
táblázat negyedik helyén álló
negyedieknek, hogy az utolsó
negyed első helyére lecsúszott
komáromiak nem sokat tétováztak, azonnal támadtak és a
találkozó 3. percében Szórád, a
játékos-edző már vezetéshez is
juttatta a vendégeket. A negyediek egyenlíteni szerettek volna, ám a 14. percben Gonzáles
tovább növelte a komáromiak
előnyét. Mindez akár 0:3-ra is
növekedhetett volna, amikor a
27. percben büntetőhöz jutott
Komárom, ezt azonban Szórád
elhibázta. Ezután viszont talpra
állt a negyedi csapat és kiegyenlített. A találkozó 56. percében
Tóth ismét vezetéshez juttatta
Komáromot, de azután csak a
negyediek csatársora villogott.
IV. liga
keleti csoport
Čeladice – Gúta 1:1 (1:1) A
találkozó első tizenöt percében
még leleményesebben játszott
a hazai csapat és vezetéshez is
jutott. A mérkőzés irányítását
azonban fokozatosan visszavette
a vendégcsapat és a 31. percben
Babicz kiegyenlített. A második
félidőben mindkét csapat visszafogottabban játszott, bár a gútai
csatárok igyekeztek, a hazaiak
védelme viszont jól zárt.
V. liga
Perbete – Komját 2:3 (2:2) A
két azonos képességű, sereghajtó
csapat harcából ezúttal a vendégek kerültek ki győztesen. Perbete gólját Németh és Rigó lőtte *
Nagykér – Szentpéter 2:3 (1:2)
Mindvégig érezhető félényben

játszott a vendégcsapat, amelynek góljait Vida 2 és Varga lőtte
* Ímely – Kozárovce 5:1 (3:0)
A bajnokságot vezető ímelyi házigazdák nem kímélték a 3. helyen álló vendégeket. Góljaikat
Kender, Boros, Simonics, Oršolík
és Lovász lőtte * Hontfüzesgyarmat – Marcelháza 4:0 (2:0) Szégyenletes vereséget szenvedett
a táblázat második helyén álló
Marcelháza csapata a középmezőnyös ellenfelétől * Bánkeszi
– Ógyalla 2:4 (2:2) A kiegyensúlyozott első félidő után robbantott
a vendégcsapat és megérdemelten győzött. Góllövő Turza, Kling
3 és Pajtinka * Naszvad – Ekel
1:1 (1:0) Az első félidőben a
naszvadiak még kihasználták a
hazai pálya előnyét, de a következő 45 percben már a vendégek
voltak aktívabban.
Járási bajnokság
28. forduló
Marcelháza B – Path 4:0 (2:0)
góllövő Méhes, Obložinský,
Vörös és Paulis Az élvonalbeli
hazai csapat folyamatosan szép
játékot mutatva, megérdemelten
győzött * Izsa – Búcs 5:3 (2:2)
Bár mindvégig kiegyensúlyozott
mérkőzés folyt a pályán, mégis a
vendégek kapusának, Pintérnek
folyamatosan kellett megoldania
a vészhelyzeteket. Konc már a
12. percben vezetéshez juttatta a
hazaiakat, a 32. percben azonban
Mikle egyenlített. Két perccel később Vörös góljának tapsolhatott
a hazai közönség. A szabályoknak
megfelelően a játékvezető hos�szabbított, így a 48. percben Szilvás ismét egyenlített. A második
félidő 3. percében váratlan vezetéshez jutott Búcs csapata, amikor

Mikle talált a hazaiak hálójába.
Az 55. percben Vörös egyenlített,
bár ez ellen nagyon tiltakoztak a
búcsi hátvédek. A partjelző döntése azonban végleges volt, mivel
úgy látta, hogy a labda teljes terjedelmével áthaladta a gólvonalat.
A 62. percben a csereként beálló
Smolka megszerezte az izsaiak
vezetését, majd a gólokban gazdag, fordulatos mérkőzésen a 90.
percben Smolka góljával megnyugodhatott a hazai közönség
* Gúta B – Dunamocs 3:6 (3:2)
Az első félidő folyamán többször
is szépen kidolgozott támadássorozatot mutatott be a hazai csapat,
a következő 45 percben azonban
a szerencse a vendégeknek kedvezett. Góllövők: Baráth, Lakatos, Leckési, ill. Lajos T. 2, Tóth
P. 2, Pálik és Kečkéš * Újgyalla
– Hetény 3:0 (2:0) Különböző
problémák miatt eléggé hevenyészett összeállításban állt fel a hazai csapat, mindez azonban nem
zavarta őket abban, hogy vérbő
játékot mutassanak be. A gólokat
Šmida, Rigó M. és Caletka lőtte *
Csallóközaranyos – Bátorkeszi
4:1 (1:1) Mindkét csapat az első
félidőt a „kóstolással”, rendkívül
óvatos játékkal, inkább védekezéssel, mint támadással töltötte.
A második félidőben viszont a
hazaiak játszottak jobban. Góllövő Lekes 2, Jandás, Álló, ill.
Szigeti * Nemesócsa – Nagykeszi 2:1 (0:0) Bár az eredmény
nem azt tükrözi, mindkét csapat támadójátékot mutatott be,
viszont a hazaiak csatársora a
másik félidőben eredményesebb
volt. Góllövő Viczena, Cseh T.,
ill. Svitač * Actív KN – Lakszakállas 8:0 (4:0) A tabellavezető

KAJAK–KENU

A hét végén ismét benépesül a komáromi Vág-part, hiszen 57. alkalommal rendezik
majd a Komáromi Nagydíjért meghirdetett kajak-kenu versenyt. Az egyfajta országos bajnokságként is elismert versenyt ezúttal is a komáromi Kajak-Kenu Klub és a
Szlovákiai Kajak-Kenu Szövetség hirdette meg.
Szinte valamennyi hazai ne- ria is rajthoz áll. Szombaton a szórakozásé és vidámsáves szakosztály jelezte rész- fél 11-től 12.30-ig kerül sor gé lesz a Vág-part. Vasárnap
vételét az idei versenyre, így az előfutamok lebonyolításá- délelőtt 9-től délig tart majd
tehát hajóba szállnak, a diák, ra, majd három órától „éles- a diákok és juniorok párharjunior és felnőtt „lapátosok”, ben” folyik az 500 m-es táv ca, illetve a hosszútávú verilletve – folytatva a hagyomá- döntősorozata. Éjfélig viszont senyek döntője. A díjkiosztás
nyokat – az old boys kategó- partihangulat uralkodik majd, 13 órakor kezdődik.

ezúttal is bizonyította, hogy megérdemelte az eddigi élvonalbeli
szereplést. Negyedórával az első
sípszó után már 3:0-ra vezetett a
komáromi gárda, majd visszavett
tempójából. Pillanatnyi pihenés
után azonban folytatta a gólözönt.
Góllövők Nagy E. 5, Mačanský 2
és Sedlár.
Járási bajnokság
II. osztály
A korábbi évektől eltérően idén
korábban fejeződött be a bajnokság, hiszen csak tizennégy
csapat versengett a pontokért.
Lapunk jövő heti számában
elemezzük az ott történteket.
V. ifjúsági liga
29. forduló
Kmeťovo – Madar 0:4 (0:0)
góllövő Papp 2, Répás, Török
* Nemesócsa – Komját 1:2
(1:1) góllövő Hipp * Nagykér
– Szentpéter 4:3 (2:1) góllövő
Molnár, Pšenák és Bátora (öngól) * Naszvad – Nagylót 2:1
(2:0) góllövő Bencsa 2 *
III. ifjúsági liga
Komárom – Brvnište 5:1 (3:0)
Góllövő Kurucz 3, Csintalan és
Sánta.
IV. liga
Palárikovo – Ekel 3:2 (3:1)
góllövő Csinger és Hrabovský
* Nyárasd – Gúta 4:0 (3:0) *
Zselíz – Marcelháza 0:2 (0:0)
Góllövő Babis és Kelko * Pozsonyivánka – Ógyalla 3:1
(3:1) góllövő Karvai M. * Palárikovo – Marcelháza 2:9 (1:3)
Góllövő Kelko 3, Kajtár, Ba
logh, Zsidek, Fodor és Farkas.
-boldi-

K A R AT E

A Corvin HE harcosaira a Havířovban (Csehország) megrendezett XXII. Közép-Európa Tehetségei Kupán szinte éremeső
hullott. Hat versenyzővel indultak, s hosszú volt az út, de a
nemzetközi megmérettetésen rendkívül jól szerepelt a csapat.

Jól szerepelt Haviřovban a gútai Corvin HE csapata
Az eredmények: Lakatos Erika
kata (formagyakorlat) 1. helyezés, kumite (harc) 2. helyezés,
Kurucz Mário kata 1. helyezés,
kumite 3. helyezés, Mezei Szabolcs kata 1. helyezés, Hor
váth Zoltán kumite 1. helyezés,
Horváth Adrián kumite 3. helyezés. Horváth Christophernek sajnos most nem sikerült
dobogós helyen végezni. de

pontszerző helyet ért el. A klub
versenyzőire június 20-21-én
a Shito Ryu stílus Európa-bajnokságon történő megmérettetés vár, majd a hónap végén
az övvizsgára kerül sor. Utána
jöhet a jól megérdemelt pihenés, de ez sem sokáig tart majd,
hiszen el kell kezdeni az őszi
találkozókra való felkészülést.
Kurucz Zsozsó József

Vízimotorsport

Az elmúlt napokban, életének 85. évében eltávozott körünkból Szórád Rudolf (Tocsi), a komáromi vízimotorsport újkori történelmének vezéregyénisége, a komáromi Spartak
vízimotoros szakosztályának megalapítója.
Emlékét sporttársai megőrzik

KOSÁRLABDA
Hidegzuhanyként érte a komáromi kosárlabdasport szerelmeseit a váratlan hír, miszerint az
országos bajnok MBK Rieker COM-therm csapatának sikeredzője, Čurovič Miljan (dupla
gázsiért) a második helyezett Privigye csapatával kötött hároméves szerződést.
A szakosztály nem sokat této- talatokkal rendelkezik és utoljávázott, s úgy tűnik, sikerült a ra a romániai SCM Universiatea
problémát teljes mértékben orvo- Craiovát vezette. Két új játékos is
solni. Információink szerint ko- érkezik a csapatba Nyitrabányásarasaink felkészülését ezentúl a ról, a 27 éves Vidoval Roman és
magyarországi útlevéllel rendel- a 29 éves Haviar Ondrej. Szükség
kező, szerbiai Mandič Andjelko van rájuk, mert T. J. Bannister
irányítja, aki a szerben kívül ma- és Jankovič a pozsonyi Interhez
gyarul, angolul és románul is jól szerződik, míg ősztől Wisseh a
beszél. Az új edző kellő tapasz- privigyeieket erősíti.

Jótékonysági vízilabda-mérkőzés

A komáromi vízilabdaszakosztály június 6-án a termálfürdőben jótékonysági vízilabdagálát szervezett. Az esemény fő attrakciója a szlovák és magyar vízilabda-válogatott egykori és jelenlegi játékosait felvonultató gálamérkőzés volt, melynek keretein belül búcsúznak el aktív pályafutásuktól a komáromi vízilabda meghatározó
egyéniségei, a Gergely-testvérek.
A komáromi születésű test- (8. hely), Európa-bajnok- fiúk egy szép csokorral
vérpárból István kétszeres ságon elért 7. hely, világ- édesanyjuknak is köszöolimpiai bajnok, világbaj- bajnoki junior bronzérmes, netet mondtak az elért sinok, világliga és európaliga valamint szlovák, francia kerekért. A gálamérkőzést
győztes, sokszoros szlovák és szlovén bajnok.
Faragó Tamás, világszintű
és magyar válogatott, örö- A sikerkovács testvérpár- klasszis játékos és edző vekös magyar bajnok, sok- nak sokan gratuláltak, töb- zette.
szoros szlovák bajnok lett, bek között a két Komárom A jótékonysági rendezvény
míg testvére, Mihály sok- polgármestere, a helyi klub bevételét a szervezők a koszoros szlovák válogatott, a és az országos szövetség máromi kórháznak ajánlják
világbajnokság résztvevője meghatározó vezetői. A fel.
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